
Rua Geraldo Moran, 271 – Jd. Umuarama – Osasco-SP – CEP: 06030-060 

Tel.: 2284-8100/2284-8101  - e-mail deosc@educacao.sp.gov.br 

 

 

 

Circular n.º 144/2020 – MMR      

 

Osasco, 08 de junho 2020. 

 

Prezado(a) Supervisor (a) de Ensino,  

Gestor (a) de Escola,  

 

 

Assunto: MMR - Comunicado 17/2020 – 1ª Reunião de Nível 3 (N3) de 2020 nas Escolas - 

    Orientações, Material e Prazos para Realização. 

 

 

O Comitê Regional MMR Osasco, no uso de suas atribuições, em consonância com 

o Comunicado em epígrafe, informa o que segue: 

 

  

 As escolas devem realizar sua 1ª Reunião N3 2020, simplificada e por meio virtual, 

no período de 15 a 19/06/2020.  

 

Para tanto, cada escola deverá realizar a preparação da reunião N3 na semana que 

antecede o período acima e agendar junto ao(à) Supervisor(a) de Ensino responsável pelo 

acompanhamento da Unidade Escolar, tanto a data de realização da reunião N3, como o 

preenchimento e envio dos slides com as informações pertinentes a cada escola, de acordo 

com o prazo acima. 

 

Segue anexo o conjunto simplificado de slides a serem preenchidos pelas escolas e 

enviados por e-mail para o(a) Supervisor(a) de Ensino responsável pelo acompanhamento da 

Unidade Escolar, até a data de 19/06/2020, bem como o tutorial passo a passo para criação 

da lista de presença para a reunião virtual pelo aplicativo Teams, sendo que no caso da escola 

utilizar outra ferramenta virtual, poderá adotar outra lista de presença equivalente.  

 

O(a)  Supervisor(a) de Ensino responsável pelo acompanhamento de cada Unidade 

Escolar, deverá avaliar e validar os slides e lista de presença recebidos das escolas e enviá-

los ao gestor de projetos MMR, pelo e-mail carlos.pereira1@educacao.sp.gov.br, até a data 

de 22/06/2020, para que seja possível a realização da Reunião N2 relativa à Diretoria de 

Ensino, até 26/06/2020, conforme determinado pela SEDUC. 

 

Destaca que, o Comitê Regional MMR Osasco estará à disposição, no período de 09 

a 12/06/2020, pelo e-mail carlos.pereira1@educacao.sp.gov.br, para o caso de alguma Escola 

ou Supervisor(a) de Ensino necessitar tirar dúvida, ou solicitar orientação adicional, a 

respeito dos slides simplificados ou do processo de realização da N3, virtual, simplificada.  

 

   

  

 

 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
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Esclarece que a modalidade da 1ª Reunião N3 2020, será “Sem Resultados”, portanto, 

não estará associada à nenhuma AAP ou Sinalizadores de Processo e desta forma, não haverá 

necessidade de registrar nenhuma ação adicional  no Plano de Melhoria da escola, decorrente 

desta N3. 

 

 Salienta que os slides anexos a serem preenchidos pelas escolas, são autoexplicativos, 

todavia, caso surja alguma dúvida, a Direção da Escola poderá solicitar orientação adicional 

à respectiva Supervisão de Ensino ou ao Comitê Regional MMR Osasco, pelo e-mail acima. 

 

Importante: 

 

 Ao enviar o e-mail com o arquivo contendo os slides preenchidos e lista de 

presença, a escola deve identificar no campo assunto / título do e-mail :  

 

 “ MMR - N3 – (nome da escola) – junho/2020”. 

 

Desde já agradece pela costumeira atenção e permanece à disposição para os 

atendimentos e/ou encaminhamentos necessários. 

 

 Atenciosamente, 

 

Carlos Robercio Pereira 

Gestor de Projetos 

Pelo Comitê Regional MMR Osasco 2020 

De acordo, 

William Ruotti 

RG 27.266.156-9 

Dirigente Regional de Ensino 


